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Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 2

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 030-08/13-02/09
URBROJ: 2177/01-04/07-13-4
Požega, 11. veljače 2013.
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 90/11. – u daljnjem tekstu:
Zakon) i članka 59. stavka 3. alineje 33. i članka 111. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj:
15/09. i 16/11.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 11. veljače 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izravnom ugovaranju nabave staklarskih radova
na sanaciji fasade na SD Grabrik u Požegi

I
Grad Požega s PROJEKT INŽENJERINGOM d.o.o. iz Požege, Kneza Višeslava 30, OIB: 92537603895 izravno
ugovara nabavu staklarskih radova na sanaciji fasade SD Grabrik u Požegi po cijeni u iznosu od 68.620,00 (slovima:
šezdesetosamtisućašestodvadesetkuna), bez PDV-a.
Za izvođenje radova iz prethodnog stavka ove Odluke s PROJEKT INŽENJERINGOM d.o.o. Požega ugovara se
rok od 30 radnih dana od dana uvođenja u posao od strane Grad Požege.
II
Grad Požega i PROJEKT INŽENJERING d.o.o. Požega ugovorom o javnoj nabavi radova uredit će međusobna
prava i obveze.
III
Financijska sredstva za nabavu radova opisanih u točki I. ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Požege
za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12.) i planirana su u Planu nabave za 2013. godinu (Službene
novine Grada Požege, broj: 2/13.).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.
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Službene novine Grada Požege

Stranica 3

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/94
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 11. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i
članka 59. stavka 3. alineje 7. i 31., te članka 111. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i
16/11.), Gradonačelnik Grada Požege, dana, 11. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i
Požeško-slavonske županije „Zlatna dolina“
I.
Grad Požega prihvaća pokroviteljstvo nad 14. Memorijalnim kuglačkim turnirom „A. Obradović & D. Jaroš“ i
Pikado turnirom „Požeško Grgurevo – Požega 2013.“ u okviru pikado lige „Panonska Hrvatska“, te Športskoj udruzi
slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije „Zlatna dolina“ odobrava financijsku potporu u iznosu od 4.000,00
kn (slovima: četiritisućekuna) za organizaciju navedenih turnira, koji će se održati u ožujku 2013. godine u Požegi.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0523, konto 38115 - Tekuće donacije športskim
društvima - športske priredbe i manifestacije Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege,
broj: 23/12.), na žiro-račun broj: 2386002-1115005069.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovog Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.
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Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/96
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 12. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i
članka 59. stavka 3. alineje 7. i članka 111. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana, 12. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
u svezi financijske potpore Letačkom klubu „Bumbar“ iz Požege
I.
Letačkom klubu „Bumbar“ iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.5.000,00 kn (slovima:
tritisućepetstokuna) za organizaciju Državnog natjecanja za aeromodelare koje će se održati u ŠD „Grabrik“ dana, 2.
ožujka 2013. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0523, konto 38115 - Tekuće donacije športskim
društvima - športske priredbe i manifestacije Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege,
broj: 23/12.), na žiro-račun broj: 2360000-1101687442.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 5

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/90
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 12. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i
članka 59. stavak 3. alineje 7. i članka 111. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana 12. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
u svezi financijske potpore Klubu liječenih alkoholičara Požega

I.
Klubu liječenih alkoholičara Požega odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.000,00 kn (slovima:
tritisućekuna) za podmirenje režijskih troškova Kluba za prvi kvartal u 2013. godini.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0536, konto 37213 - Pomoć invalidima i
hendikepiranim osobama Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12.), na
žiro-račun, broj: 2340009-1110310973.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.
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Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 030-08/13-02/10
URBROJ: 2177/01-04/07-13- 3
Požega, 13. 02. 2013.
Na temelju članka 24. stavak.1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 90/11. - u daljnjem tekstu:
Zakon) i članka 59. stavka 3. alineje 33. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana 13. veljače 2013. donosi
ODLUKU
o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave izvođenja
radova na izradi, dopremi i ugradnji centralnog križa na Groblju Krista Kralja u Požegi
Članak 1.
Za ovlaštene predstavnike naručitelja za javnu nabavu izvođenja radova na izradi, dopremi i ugradnji
centralnog križa na Groblju Krista Kralja u Požegi, koji pripremaju i provode otvoreni postupak javne nabave, imenuju
se:
1. mr.sc. Ivan Čolak, dipl.oec., savjetnik gradonačelnika
2. Jasminka Vodinelić, dipl.ing.arh., pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje,
3. Ljiljana Bilen, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za samoupravu
4. Tatjana Perutka, dipl.iur., viši stručni suradnik za poslove javne nabave u Upravnom odjelu za
samoupravu sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave,
5. Anka Šimić, dipl. oec., savjetnica za proračun u Upravnom odjelu za financije
Članak 2.
Imenovani ovlašteni predstavnici nisu u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona.
U smislu prethodnog stavka ovog članka imenovani ovlašteni predstavnici dužni su potpisati izjavu u smislu
stavka 8. članka 13. Zakona.
Članak 3.
Grad Požega kao javni naručitelj, Trg Svetog Trojstva 1, OIB 95699596710, za postupak javne nabave
izvođenja radova na izradi, dopremi i ugradnji centralnog križa na Groblju Krista Kralja u Požegi, prema jedinstvenom
rječniku javne nabave (CPV-u): 45215400-1, EV- 05/13, procijenjena vrijednost nabave: 170.000,00 kuna bez PDV-a,
odabrao je otvoreni postupak javne nabave u skladu sa člankom 25. stavak 1. Zakona.
Članak 4.
Ova Odluka o početku postupka javne nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/100
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 13. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. 36/09., 150/11. i 144/12.), te
članka 59. stavka 3. alineje 7. i članka 111. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana 13. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea“
I.
Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea“ iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kn
(slovima: desettisućakuna) za rad Kluba, odnosno za organizaciju Godišnje skupštine, te za odlazak na radio-amaterska
natjecanja.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1115, konto 38114 - Tekuće donacije udrugama građana i
političkim strankama, Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12.), a uplatit
će se na žiro-račun, broj: 2386002-1130011575.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/95
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 13. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i
članka 59. stavak 3. alineje 7. i članka 111. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana 13. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
u svezi financijske potpore Invalidskoj udruzi „ILCO“ Požega

I.
Invalidskoj udruzi „ILCO“ Požega odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.500,00 kn (slovima:
tisućupetstokuna) za podmirenje troškova Gradske skupštine koja će se održati početkom mjeseca ožujka 2013. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0536, konto 38119 - Pomoć invalidima i
hendikepiranim osobama Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12.), na
žiro-račun, broj: 2386002-1115000353.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/12
URBROJ: 2177/01-04/15-13-7
Požega, 12. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i
članka 59. stavka 3. alineje 7. i članka 111. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana 12. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
u svezi dodjele financijske potpore Danijelu Parac
I.
Danijelu Parac iz Požege, Sv. Josipa kbr. 1 odobrava se financijska potpora u iznosu od 2.500,00 kn (slovima:
dvijetisućepetstokuna) za osvojeno 1. mjesto u dizanju utega na Prvenstvu Hrvatske.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0917, konto 37219 - Ostale naknade iz proračuna u novcu
Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12.), a uplatit će se na žiro-račun
broj: 2386002-3205063236.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 940-01/13-01/08
URBROJ: 2177/01-04/08-12-3
Požega, 14. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavaka 1. i 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11. i 144/12.), te članka 59. stavka 3. alineje 5. i članka
111. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradonačelnik Grada Požege, dana,
14. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I.
Grad Požega suglasan je sa zemljišno-knjižnom provedbom Ugovora o zamjeni nekretnina od 27. svibnja 2003.
godine sklopljenim između Grada Požege i Milana Skorupa.
Ugovorom navedenim u prethodnom stavku Grad Požega obvezuje se svoju nekretninu označenu kao stan u koji
se nalazi u zgradi u Požegi, u ulici S. Radića 29, sagrađenoj na k.č.br. 1302/1, z.k.ul. br. 5270, poduložak br. 1466,
zajedno sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade te pripadajućim idealnim dijelom zemljišta ustupiti Milanu
Skorupu u zamjenu za njegovu nekretninu označenu kao stan koji se nalazi u zgradi u Požegi, F. Cirakija 1, sagrađenoj
na k.č.br. 2647, z.k.ul.br. 5122, poduložak br. 1302 u k.o. Požega, zajedno sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade
te pripadajućim idealnim dijelom zemljišta
II.
Zadužuje se Upravni odjel za samoupravu za provedbu ovog Zaključka.
III.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA:131-01/13-01/03
URBROJ: 2177/01-04/01-13-2
Požega, 14. veljače 2013.
Na temelju članka 44. i 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj:
33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), članka 93. stavka 1.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.), te
članka 59. stavka 3. alineje 33. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana 14. veljače 2013. godine, d o n o s i
PLAN
stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini
I.
Ovim Planom u Upravnim tijelima tijela Grada Požege u 2013. godini planira se primiti na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa dvadeset (20) nezaposlenih osoba sa završenim preddiplomskim i
diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim
diplomskim stručnim studijem, kako slijedi:
RED
BROJ

1.

NAZIV UPRAVNOG
ODJELA

Upravni odjelu za
samoupravu

NAZIV RADNOG
MJESTA

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA

Viši stručni suradnik

magistar/ica struke ili stručni/a specijalist/ca
socijalnog rada
magistar/ica struke ili stručni/a specijalist/ca
pravne struke
magistar/ica struke ili stručni/a specijalist/ca
ekonomske struke
magistar/ica struke ili stručni/a specijalist/ca
pravne struke
magistar/ica struke ili stručni/a specijalist/ca
ekonomske struke
magistar/ica struke ili stručni/a specijalist/ca
građevinske ili arhitektonske struke
magistar/ica struke ili stručni/a specijalist/ca
elektrotehničke struke
sveučilišni prvostupnik/ca struke ili stručni
prvostupnik/ca ekonomske ili pravne struke

Viši stručni suradnik
Viši stručni suradnik
Viši stručni suradnik
Viši stručni suradnik

2.

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti i
gospodarenje

Viši stručni suradnik
Viši stručni suradnik
Viši referent
Viši referent

3.

Upravni odjel za
financije

Viši stručni suradnik

sveučilišni prvostupnik/ca struke ili stručni
prvostupnik/ca poljoprivredne struke
magistar/ica struke ili stručni/a specijalist/ca
ekonomske struke

BROJ
OSOBA

1
3
1
2
2
2
1
4
1

3

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u nastavku teksta: stručno osposobljavanje za
rad) trajat će dvanaest (12) mjeseci i realizirat će se u suradnji u sa Zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom u
Požegi.
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II.
Prema ovom Planu, osoba koja je polaznik stručnog osposobljavanja za rad:
1. najprije će se rasporediti u pisarnicu Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege (u nastavku teksta:
Upravni odjel), kako bi se upoznala sa uredskim poslovanjem i na tim poslovima provest će mjesec dana;
2. nakon toga, u svakom Upravnom tijelu Grada Požege provest će mjesec dana kako bi se upoznala sa
djelatnostima istih, te sa pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima koji se primjenjuju u Gradu Požegi kao jedinici
lokalne samouprave;
3. potom će se rasporediti u Upravna tijela Grada Požege kako je navedeno u točki I. ovoga Plana.
Grad Požega će osobi na stručnom osposobljavanju za rad osigurati uvjete za provođenje programa, te mentora
s odgovarajućom stručnom spremom.
III.
Osoba koja se stručno osposobljava za rad obvezna je položiti državni stručni ispit sukladno odredbama Zakona
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.).
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 131-01/13-01/04
URBROJ: 2177/01-04/01-13-2
Požega, 15. veljače 2013.
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj: 86/08. i 61/11.), te članka 59. stavka 3. alineje 33. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege,
broj: 15/09. i 16/11.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 15. veljače 2013. godine, donosi
PROGRAM
stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini
I.

OPĆE ODREDBE
I.

Ovim Programom utvrđuje se način stručne i praktične izobrazbe kroz praktičan rad i učenje za samostalno
obavljanje poslova struke i polaganje državnog stručnog ispita osoba koje se stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini i to kako slijedi:
1.U UPRAVNOM ODJELU ZA SAMOUPRAVU:
1. Viši stručni suradnik za zdravstvo i socijalnu skrb, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni
suradnik, magistar struke ili stručni specijalist socijalnog rada,
2. Viši stručni suradnik za radne odnose, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik,
magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
3. Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni
suradnik, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, dva (2) izvršitelja
4. Viši stručni suradnik za javnu nabavu, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik,
magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
5. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik,
magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke;
2. U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE:
1. Viši referent za komunalne poslove, radno mjesto III. kategorije, potkategorije viši referent, sveučilišni
prvostupnik struke ili stručni prvostupnik, pravne ili ekonomske struke, dva (2) izvršitelja
2. Viši referent za utvrđivanje i naplatu prihoda, radno mjesto III. kategorije, potkategorije viši referent,
sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke
3. Viši referent - komunalni redar, radno mjesto III. kategorije, potkategorije viši referent, sveučilišni
prvostupnik struke ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke
4. Viši referent za poticaje u poljoprivredi radno mjesto III. kategorije, potkategorije viši referent, sveučilišni
prvostupnik struke ili stručni prvostupnik poljoprivredne struke (VVV).
5. Viši stručni suradnik za komunalne poslove, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik,
magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
6. Viši stručni suradnik za promet i veze, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik,
magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke
7. Viši stručni suradnik za poslove održavanja i izgradnje prometnica i komunalne infrastrukture, radno mjesto
II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske
struke, dva (2) izvršitelja
8. Viši stručni suradnik za poslove poduzetništva i gospodarstva, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši
stručni suradnik, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
9. Viši stručni suradnik za poslove javne rasvjete, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik,
magistar struke ili stručni specijalist elektrotehničke struke
3. U UPRAVNOM ODJELU ZA FINANCIJE:
1. Viši stručni referent za proračun, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, magistar
struke ili stručni specijalist ekonomske struke, tri (3) izvršitelja.
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II.
Ovim Programom utvrđuje se:
- način praćenja rada osoba za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
(u nastavku teksta: stručno osposobljavanje)
- poslovi i zadaće što su osobe u tijeku stručnog osposobljavanja dužne obavljati
- obrazovanje i stručno osposobljavanje osoba za vrijeme stručnog osposobljavanja
- prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru stručnog osposobljavanja
- prava i obveze osoba koje se stručno osposobljavaju
- vođenje evidencije redovne prisutnosti osoba na stručnom osposobljavanju.
II.

NAČIN PRAĆENJA OSOBA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
III.

Osoba na stručnom osposobljavanju osposobljava se za samostalno obavljanje poslova koji su navedeni u točki
I. Programa pod stalnim nadzorom mentora.
Mentor kontinuirano prati rad osobe na stručnom osposobljavanju, upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i
pravilnu administrativnu-tehničku obradu pismena.
III.

POSLOVI I ZADAĆE KOJE OBAVLJA OSOBA U TIJEKU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
IV.

U Upravnom odjelu za samoupravu osoba na stručnom osposobljavanju osposobljavat će se za poslove
navedene pod točkom I. podtočkom 1. 1. do 1.5. kako slijedi:
NAZIV RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA
MENTOR
Viši stručni suradnik za
Obavlja stručne i druge poslove na područjima zdravstva i
zdravstvo i socijalnu skrb
socijalne skrbi, predlaže određene mjere i programe javnih
potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Vodi upravni MIHAELA PAČAREK,
postupak i donosi rješenja u predmetima u tim oblastima. uprav. pravnik
Surađuje s ustanovama iz područja socijalne skrbi i
zdravstva, te sa županijskim uredima koji obavljaju iste i
slične poslove.
Viši stručni suradnik za
Obavlja i vodi poslove iz oblasti rada i radnih odnosa,
radne odnose
priprema tekstove prijedloga natječaja odnosno oglasa za LJILJANA BILEN,
prijam službenika odnosno namještenika, priprema dipl.iur.
prijedloge rješenja za ostvarivanje prava iz radnog odnosa
sukladno zakonu i općim aktima, vodi propisane očevidnike
i osobne dosjee, vrši prijave, odnosno odjave službenika i
namještenika radi ostvarivanja prava na zdravstvenu
zaštitu i mirovinsko osiguranje, prikuplja podatke i
sastavlja prijedlog plana korištenja godišnjih odmora
službenika odnosno namještenika upravnih tijela Grada
Požege.
Viši stručni suradnik za
Obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti imovinsko- LJILJANA BILEN,
imovinsko-pravne poslove,
pravnih poslova za potrebe Grada i korisnika gradskog dipl.iur.
proračuna. Priprema opće i pojedinačne akte iz oblasti
dva (2) izvršitelja
imovinsko - pravnih poslova.
JOSIP BABIĆ, dipl.iur.
Obavlja poslove javne nabave koji obuhvaćaju poslove
Viši stručni suradnik za
planiranja i evidentiranja javnih nabava, te poslove TATJANA PERUTKA,
javnu nabavu
cjelovitog provođenja postupka javne nabave sukladno dipl.iur.
zakonskim propisima.
Obavlja stručne i druge poslove na području kulture, DINKO ŠTETIĆ, uprav.
Viši stručni suradnik za
odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja, te športa i pravnik
društvene djelatnosti
tehničke kulture. Izrađuje prijedloge programa javnih
potreba iz navedenih područja i usklađuje rad s
ustanovama i nositeljima programa na područjima za koja
je zadužen.
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V.
U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje osobe na stručnom osposobljavanju osposobljavat
će se za poslove navedene pod točkom I. podtočkom 2. 1. do 2. 9., kako slijedi:
NAZIV RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA
MENTOR
Vodi upravni postupak u svezi zaduženja komunalne VJEKOSLAV RAGUŽ,
Viši referent za komunalne naknade. Vodi upravni postupak utvrđivanja obveze ekonomist
poslove
komunalne naknade do donošenja rješenja i rješava MARINA ČIRKO BRIŽIĆ,
dva (2) izvršitelja
po prigovorima na rješenja.
upravni pravnik
Viši referent za
Obavlja poslove u svezi pripreme i obrade MARINA ČIRKO BRIŽIĆ,
utvrđivanje i naplatu
podataka za ovrhu komunalne naknade fizičkih upravni pravnik
prihoda
osoba, te provodi postupak prisilne naplate.
Obavlja upravne poslove u provođenju komunalnog ANICA JUKIĆ, upravni
Viši referent - komunalni
reda i donosi rješenja u svrhu provođenja pravnik
redar
komunalnog reda, predlaže pokretanje prekršajnog
postupka iz oblasti komunalnog reda.
Obavlja poslove i provodi postupak u svezi JASMINKA
VODINELIĆ,
Viši referent za poticaje u
odobravanja poticaja u poljoprivredi prema aktima dipl.ing.arh.
poljoprivredi
Grada Požege.
Vodi upravni postupak u svezi komunalnog
Viši stručni suradnik za
doprinosa, spomeničke rente, te naknade za MARINA ČIRKO BRIŽIĆ,
komunalne poslove
priključenje na vodne građevine. Vodi upravni upravni pravnik
postupak utvrđivanja obveze navedenih naknada do
donošenja rješenja, rješava po prigovorima na
rješenja.
Vodi stručnu obradu pitanja i problema iz područja
prometa i veza, izrađuje odgovarajuće prijedloge iz
tog područja, te prometne studije. Surađuje u izradi
općih akata iz tog područja. Vodi poslove i sudjeluje
Viši stručni suradnik za
u postupku donošenja rješenja u svezi regulacije MANUEL ČARĐIĆ, dipl.ing.
promet i veze
prometa u Gradu, priprema i provodi postupak prometa
natječaja za održavanje prometne signalizacije na
javno - prometnim površinama, te surađuje sa
nadležnim službama Policijske uprave Požeško slavonske. Rješava po zahtjevima za korištenje
javno - prometnih površina, te o zahtjevima za
prekope i sanaciju javno-prometnih površina, te
priključenja na komunalnu infrastrukturu.
Priprema i kontrolira izvođenje radova na
održavanju makadamskih i asfaltiranih prometnica.
Obavlja poslove održavanja slivnika, propusta i ZORAN RAGUŽ,
Viši stručni suradnik za
oborinske kanalizacije, deratizacije, sanacije divljih ing. geotehnike
održavanja i izgradnju
deponija, javnih površina i zelenila, javne rasvjete,
prometnica i komunalne
te poslove u svezi zimske službe, koordinira rad iste,
infrastrukture,
s izvoditeljima poslova zimske službe. Priprema i DALIBOR TOMLJANOVIĆ,
kontrolira izgradnju vodovoda i kanalizacije. Izdaje ing. građevine
dva (2) izvršitelja
suglasnost i uvjete na tehničku dokumentaciju.
Priprema natječajnu dokumentaciju za ugovaranje
izvođenja radova i usluga. Obavlja administrativne
poslove u postupku odabira izvoditelja radova.
Viši stručni suradnik za
Priprema potrebne podloge i materijale iz oblasti
poslove poduzetništva i
obrtništva, gospodarstva i poduzetništva. Prati i JASMINKA VODINELIĆ,
gospodarstva
potiče rad obrtništva, poduzetništva i gospodarstva dipl.ing.arh.
u Gradu Požegi i predlaže mjere za unapređenje
rada tvrtki u vlasništvu Grada Požege. Koordinira
suradnju
Grada
Požege
sa
obrtnicima,
poduzetnicima i gospodarstvom Grada, te njihovim
institucijama. Priprema projekte i programe iz
područja europskih integracija.
Obavlja poslove u svezi održavanja i izgradnja
Viši stručni suradnik za
javne rasvjete. Svakodnevno prati stanje postojećeg JASMINKA VODINELIĆ,
poslove javne rasvjete
sustava, i radi na pripremi i realizaciji izgradnje dipl.ing.arh.
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novih dionica sukladno programu rada upravnog
odjela. Prati troškove električne energije (za Grad
Požegu i korisnike gradskog proračuna) i definira
način racionalizacije potrošnje.
VI.
U Upravnom odjelu za financije osobe na stručnom osposobljavanju, osposobljavat će se za poslove navedene
pod točkom I. podtočkom 3.1., kako slijedi:
NAZIV RADNOG
OPIS POSLOVA
BROJ
MENTOR
MJESTA
IZVRŠITELJA
Prati zakone i vodi brigu o zakonitom i
BRANKA BULAJA,
pravovremenom obavljanju poslova i zadaća iz
dipl.oec.
svog djelokruga rada. Izrađuje financijska
izvješća, konsolidira izvještaje proračuna,
sudjeluje u izradi izvještaja o izvršenju
ANKA ŠIMIĆ,
Viši stručni
proračuna, izrađuje statističke izvještaje, prati
3
dipl.oec.
suradnik za
izvršenje proračuna, vrši poslove unutarnjeg i
proračun
računovodstvenog
nadzora
proračunskih
korisnika, vrši kontrolu blagajničkog poslovanja
IVANA ŠIMUNOVIĆ,
i platnog prometa.
dipl.oec.
IV.

OBRAZOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA VRIJEME STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
VII.

Obrazovanje i stručno osposobljavanje osoba za vrijeme stručnog osposobljavanja odnosi se na stručnu
izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta opisanog u
točki IV., V. i VI. ovoga Programa, pod nadzorom i uz pomoć mentora.
Prema Uredbi o postupku, načinu polaganja i programa državnog stručnog ispita, stručna izobrazba iz općeg
dijela državnog stručnog ispita obuhvaća:
- Ustavno uređenje
- Sustav državne uprave
- Službeničke odnose
- Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Upravni postupak i upravne poslove
- Uredsko poslovanje
- Osnove sustava Europske unije.
Stručna izobrazba iz posebnog dijela državnog stručnog ispita obuhvaća pozitivne propise koji su navedeni glavi
VII. Uredbe iz stavka 2. ove točke, a koji su potrebni za pripremu upravnog područja iz kojega osoba na stručnom
osposobljavanju polaže posebni dio ispita.
Stručna izobrazba osigurava se osobi na stručnom osposobljavanju na način da joj se daju na raspolaganje:
- pravni izvori propisani programom općeg dijela državnog stručnog ispita
- zakoni i drugi propisi čija se primjena traži pri obavljanju određenih poslova i zadaća
- stručna i druga potrebna literatura
- da prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave RH.
V.

PRAVA I OBVEZE MENTORA
VIII.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru osoba na stručnom osposobljavanju sastoje se u
- pružanju stručne pomoći osobi na stručnom osposobljavanju
- kontinuiranom provođenju nadzora nad radom osobe na stručnom osposobljavanju
- osiguravanju uvjeta za uspješno obavljanje stručnog osposobljavanja i pripremu za polaganje državnog
stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke VII. stavka 4. alineje 4. ovoga Programa
- upoznavanje s važećim zakonskim propisima, drugim propisima i stručnom literaturom
- kontinuiranim dodjeljivanjem poslova i zadaća iz djelokruga nadležnog upravnog odjela.

VI.

PRAVA I OBVEZE OSOBA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
IX.

Ako se stručna i praktična izobrazba ne provodi sukladno odredbama ovoga Programa, osoba na stručnom
osposobljavanju dužna je o tome obavijestiti pročelnika Upravnog odjela navedenog u točki I. ovoga Programa.
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ZAVRŠNA ODREDBA
X.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 112-06/13-01/01
URBROJ: 2177/01-04/01-13-2
Požega, 18. veljače 2013.
Na osnovu članka 9. stavka 1. i članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.), te članka 59. stavka 3. alineje 13. Statuta Grada Požege
(Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 18. veljače 2013. godine,
donosi
PLAN
prijma u službu vježbenika u Upravna tijela Grada Požege u 2013. godini
I.
Plan prijma u službu vježbenika u Upravna tijela Grada Požege u 2013. godini (u nastavku teksta: Plan) je
kratkoročan, te se njime utvrđuje potreba za prijmom u službu vježbenika, opis poslova na kojima će vježbenici obavljati
vježbenički staž, vrijeme trajanja vježbeničkog staža i broj potrebnih vježbenika u pojedinom Upravnom tijelu Grada
Požege.
II.
U 2013. godini u Upravna tijela Grada Požege primit će se u službu na određeno vrijeme od dvanaest (12)
mjeseci radi osposobljavanja za službu obavljanjem vježbeničke prakse ukupno tri (3) vježbenika, magistra struke
(odnosno visoke stručne spreme prema ranijem sustavu školovanja).
III.
Prijam vježbenika u Upravna tijela Grada Požege obavit će se kako slijedi, u:
1. Upravni odjel za samoupravu jedan (1) vježbenik magistar struke pravnog smjera,
2. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje jedan (1) vježbenik magistar struke ekonomskog
smjera,
3. Upravni odjel za financije jedan (1) vježbenik magistar struke ekonomskog smjera.
IV.
Vježbenici će se osposobljavati kroz vježbenički staž, na slijedeći način:
1. Vježbenici će se po prijmu u službu, rasporediti u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, u pisarnicu
gdje će provesti mjesec dana.
2. Nakon toga vježbenici će proći vježbeničku praksu u svakom Upravnom tijelu Grada Požege, kako bi se
upoznali sa djelatnostima istih, te sa pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima koji se primjenjuju u Gradu Požegi
kao jedinici lokalne samouprave.
U svakom Upravnom tijelu Grada Požege vježbenici će provesti mjesec dana.
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3. Potom će se vježbenici rasporediti na poslove, sukladno sistematizaciji radnih mjesta, kako slijedi, u:
1. Upravni odjel za samoupravu Grada Požege rasporedit će se jedan (1) vježbenik, magistar struke pravnog
smjera na poslove višeg stručnog suradnika za poslove javne nabave.
MENTOR: Tatjana Perutka, dipl. iur., viša stručna suradnica za poslove javne nabave.
2. Upravni odjel za financije Grada Požege rasporedit će se jedan (1) vježbenik, magistar struke ekonomskog
smjera na poslove višeg stručnog suradnika za proračun.
MENTOR: Branka Bulaja, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za financije.
3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege rasporedit će se jedan (1) vježbenik
magistar struke ekonomskog smjera na poslove višeg stručnog suradnika za poduzetništvo i gospodarstvo.
MENTOR: Jasminka Vodinelić, dipl. ing.arh., pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i
gospodarenje.
V.
Prijam u službu vježbenika provodit će se sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.) i ovoga Plana.
VI.
Potrebna financijska sredstva za prijam u službu vježbenika u Upravna tijela Grada Požege sukladno ovom
Planu osigurana su u Proračunu Grada Požege za 2013. godinu.
VII.
Ovaj će se Plan objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-01/13-01/012
URBROJ: 2177/01-01/01-13-3
Požega, 19. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.),
članka 59. stavka 3. alineje 33. i članka 111. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i
16/11.) i članka 3. stavka 1. Odluke o organizaciji unutarnjeg linijskog prijevoza (Službene novine Grada Požege, broj:
23/04. i 18/09.), Gradonačelnik Grada Požege, dana, 19. veljače 2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
o itinireru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika
I.
Ovom Odlukom o itinireru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika uređuje se itinirer (smjer kretanja)
linijskog prijevoza putnika unutar Grada Požege.
II.
Itinirer (smjer kretanja) linijskog prijevoza putnika unutar Grada Požege, obavlja se na prometnim pravcima,
kako slijedi:
1. LINIJA: FRANKOPANSKA (DONJI EMOVCI) -BOLNICA-FRANKOPANSKA (DONJI EMOVCI)
a) SMJER: Frankopanska - Donji Emovci - Bolnica (polazak: 06:20 sati, 08:20 sati, 09:20 sati, 10:20 sati,
14:20 sati i 15:30 sati):
- Frankopanska kbr. 110 - Frankopanska kbr. 156 - Donji Emovci - Luka kbr. 12 - Cernička (kod raskrižja sa
Šijačkom cestom) - Drškovaci (spojna cesta s obilaznicom) - Zagrebačka kbr. 1 - Vladimira Nazora kbr 12. - Slavka
Kolara kbr. 22 - Tina Ujevića kbr. 22 - Sv. Roka kbr. 41 - Matice Hrvatske kbr. 23 - Trg Sv. Trojstva - Matije Gupca
(Dom zdravlja) - Stjepana Radića kbr. 14 - Autobusni kolodvor - Osječka (Poljana ) – Bolnica;
b) SMJER: Bolnica - Frankopanska - Donji Emovci (polazak: 08:00 sati, 09:00 sati, 10:00 sati, 11:00 sati,
14:00 sati, 15:05 sati i 17:05 sati ):
-Bolnica - Osječka (Getro) - Autobusni kolodvor - Stjepana Radića (Glazbena škola) - Dr. Franje Tuđmana
(bez zaustavljanja) - Trg Sv. Trojstva - Matije Gupca (Dom zdravlja) - Dalmatinska (bez zaustavljanja) - Sv. Roka kbr. 34
- Tina Ujevića kbr. 26.- raskrižje Slavka Kolara i Vladimira Nazora - Vladimira Nazora kbr. 12 - Zagrebačka kbr. 20 Drškovci (spojna cesta s obilaznicom) - Cernička kbr. 37 - Frankopanska kbr. 110 - Frankopanska kbr. 156 - Donji
Emovci - Luka kbr. 12 - Cernička (kod raskrižja s Šijačkom cestom);
Iznimno od ove linije itinirera (smjera kretanja) za naselje Donji Emovci putnici će se prevoziti jednom dnevno,
s polascima, kako slijedi:
- Donji Emovci - 08:20 sati
- Bolnica - 11:00 sati.
2. LINIJA : DERVIŠAGA – BOLNICA – DERVIŠAGA
a) SMJER: Dervišaga – Bolnica (polazak: 06:20 sati, 08:20 sati, 09:20 sati, 10:20 sati, 14:20 sati i 15:30 sati):
- Dervišaga (Tihi Kutak) - Dervišaga, Stjepana Radića kbr. 30 - Dervišaga, Stjepana Radića kbr. 62 Vidovci, Stjepana Radića kbr. 62 - Vidovci, Stjepana Radića kbr. 120 - Dubrovačka kbr. 71 - Arslanovci kbr. 63 - Trg Sv.
Trojstva - bez zaustavljanja kroz ulice Antuna Kanižlića i Njemačku - Franje Cirakija (preko puta kbr. 10) - Autobusni
kolodvor - Osječka (Poljana) – Bolnica;
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b) SMJER: Bolnica - Dervišaga (polazak: 08:00 sati, 09:00 sati, 10:00 sati, 11:00 sati, 14:00 sati, 15:05 sati i
17:05 sati):
- Bolnica - Osječka (Getro) - Autobusni kolodvor - Njemačka kbr. 41 - bez zaustavljanja kroz ulicu Antuna
Kanižlića - Trg Sv. Trojstva - Arslanovci kbr. 76 - Dubrovačka kbr. 68 - Dubrovačka kbr. 120 - Vidovci, Stjepana Radića
kbr. 95 - Vidovci, Stjepana Radića kbr. 53 - Vidovci, Stjepana Radića kbr. 1 - Dervišaga, Stjepana Radića kbr. 105 Dervišaga (Tihi Kutak).
3. LINIJA : BOLNICA – NOVI ŠTITNJAK – BANKOVCI - BOLNICA
a) SMJER: Bolnica - Novi Štitnjak - Bankovci - Bolnica (polazak od Bolnice, osim polaska u 06:10 sati koji
polazi iz Fra Grge Martića - kod raskrižja sa Eugena Kvaternika, 08:00 sati i 11:00 sati):
- Bolnica - Osječka (Getro) – Kralja Krešimira kbr. 20 - Kralja Krešimira kbr. 36 - Kralja Krešimira kbr. 60 raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla Šubića - Bana Josipa Jelačića kbr. 81- Bana Josipa Jelačića kbr. 29 Primorska kbr. 37 - Slavonska kbr. 3 - bez zaustavljanja kroz ulice Vjekoslava Babukića i Dalmatinsku - Orljavska kbr.
46. - Fra Grge Martića (kod raskrižja sa Eugena Kvaternika) - Eugena Kvaternika kbr. 32 - Eugena Kvaternika kbr. 104
- Eugena Kvaternika kbr. 174 - Gornji Emovci (kod Kapelice) - Borisa Hanžekovića preko puta kbr. 53 - Borisa
Hanžekovića kbr. 84 - Borisa Hanžekovića (kod igrališta) - Novi Štitnjak kbr. 12. - skretanje za Stari Štitnjak –
Marindvor, autobusno stajalište - Novi Bankovci, autobusno stajalište - skretanje za Bankovce - Novi Štitnjak kbr. 15 Pavla Radića kbr. 249 - Pavla Radića kbr. 175 - Pavla Radića (kod KTC-a) - Orljavska kbr. 3 - Matije Gupca (Dom
zdravlja) - Primorska kbr. 32 - Bana Josipa Jelačića kbr. 68 - raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla Šubića Kralja Krešimira kbr. 85 - Kralja Krešimira kbr. 49 - Kralja Krešimira kbr 27 - Osječka (Poljana) - Bolnica.
b) SMJER: Bolnica - Novi Štitnjak - Bolnica (polazak sa Bolnice u 09:00 sati, 10:00 sati, 14:00 sati, 15:05 sati i
17:05 sati):
- Bolnica - Osječka (Getro) - Kralja Krešimira kbr. 20 - Kralja Krešimira kbr. 36 - Kralja Krešimira kbr. 60 raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla Šubića - Bana Josipa Jelačića kbr. 81 - Bana Josipa Jelačića kbr. 29 Primorska kbr. 37 - Slavonska kbr. 3 - bez zaustavljanja kroz ulicu Vjekosalva Babulića i Dalmatinsku - Orljavska kbr.
46. - Fra Grge Martića (kod raskrižja sa Eugena Kvaternika) - Eugena Kvaternika kbr. 32 - Eugena Kvaternika kbr. 104
- Eugena Kvaternika kbr. 174 - Gornji Emovci (kod kapelice) - Borisa Hanžekovića preko puta kbr. 53 - Borisa
Hanžekovića kbr. 84 - Borisa Hanžekovića (kod igrališta) - Novi Štitnjak kbr. 12. - skretanje za Stari Štitnjak - Novi
Štitnjak kbr. 15 - Pavla Radića kbr. 249 - Pavla Radića kbr. 175 - Pavla Radića (kod KTC-a) - Orljavska kbr. 3 - Matije
Gupca (Dom zdravlja) - Primorska kbr. 32 - Bana Josipa Jelačića kbr. 68 - raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla
Šubića - Kralja Krešimira kbr. 85 - Kralja Krešimira kbr. 49 - Kralja Krešimira kbr. 27- Osječka (Poljana) - Bolnica.
4. LINIJA: NOVO SELO – DRŠKOVCI – POŽEGA I OBRNUTO
a) SMJER: Novo Selo - Drškovci - Požega (polazak u 08:45 sati)
- Novo Selo (raskrižje ulice Hrvatskih Dragovoljaca sa Dolskom ulicom) - Novo Selo (Auto - salon Zubak) Zagrebačka (Bistro Tina) - Drškovci (Društveni dom) - Zagrebačka kbr. 1- Sv. Roka kbr. 41 - Matice Hrvatske kbr. 23 Trg Sv. Trojstva - Matije Gupca (Dom zdravlja) - Stjepana Radića kbr. 14 - Autobusni kolodvor - Osječka (Poljana) Bolnica
b) SMJER: Požega – Drškovci - Novo Selo (Polazak u 11:35 sati)
- Bolnica - Osječka (Getro) - Autobusni kolodvor – Stjepana Radića (Glazbena škola) - Dr. Franje Tuđmana
(bez zaustavljanja) - Trg. Sv. Trojstva - Sv. Roka kbr. 34 - Zagrebačka kbr. 20 - Drškovci (Društveni dom) - Novo Selo
(preko puta Auto - salona Zubak) - Novo Selo (raskrižje ulice Hrvatskih Dragovoljaca i Dolske ulice).
c) SMJER: Požega - Novo Selo (polazak u 08:30 sati)
- Autobusni kolodvor - Novo Selo (preko puta Auto-salona Zubak) - Novo Selo (raskrižje ulice Hrvatskih
Dragovoljaca i Dolske ulice).
5. NOVI MIHALJEVCI - MIHALJEVCI - GOLOBRDCI - POŽEGA
a) SMJER: Novi Mihaljevci - Mihaljevci - Golobrdci - Požega (polazak u 08:40 sati)
- Novi Mihaljevci kbr. 53 - Mihaljevci, Primorska kbr. 47 – Golobrdci (Kapelica) - Mihaljevci, Kolodvorska
kbr. 7 - Mihaljevci, Stjepana Radića (preko puta kbr. 26) - Mlinska kbr. 67 - Jurja Križanića (iza raskrižja sa Mlinskom
ulicom) - Fra Kaje Adžića kbr. 73 – Ante Starčevića kbr. 55 - Zrinska kbr 56 - Autobusni kolodvor.
Putnici koji produžavaju putovanje u pravcu Bolnice i Trga Sv. Trojstva, presjedaju na Autobusnom kolodvoru
u druge autobuse gradskoga prijevoza koji prometuju u navedenim pravcima.
b) SMJER: Požega – Mihaljevci - Golobrdci - Novi Mihaljevci (polazak sa Bolnice u 11:35 sati, a sa Trga Sv.
Trojstva 11:30 sati)
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- Trg Sv. Trojstva - Matije Gupca (Dom zdravlja) - Stjepana Radića kbr. 14 - Autobusni kolodvor - Zrinska
kbr. 73 - Ante Starčevića kbr. 50 - Fra Kaje Adžića (preko puta kbr. 73) - Mlinska (preko puta kbr. 7) - Mlinska (preko
puta kbr. 67) - Mihaljevci, Stjepana Radića kbr. 34 - Mihaljevci, Kolodvorska (preko puta kbr. 7) - Golobrdci (Kapelica)
- Mihaljevci, Primorska kbr. 47 - Novi Mihaljevci kbr. 53.
Putnici koji putuju sa Bolnice u pravcu Novih Mihaljevaca, do Autobusnoga kolodvora doći će linijom koja
ima polazak sa Bolnice u 11:35 sati.
c) SMJER: Požega - Mihaljevci - Novi Mihaljevci (polazak u 08:25 sati)
- Autobusni kolodvor - Mlinska (preko puta kbr. 7) - Mlinska (preko puta kbr. 67) - Mihaljevci, Stjepana
Radića kbr. 34. - Mihaljevci, Primorska kbr. 47 - Novi Mihaljevci kbr. 53.
III.
Stupanjem na snagu ove Odluka prestaje važiti Odluka o itinireru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika
(Službene novine Grada Požege, broj: 01/11. i 08/12.).
IV.
Ova će se Odluka objaviti u Službenim novinama Grada Požege, a stupa na snagu 02. travnja 2013. godine.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/103
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 20. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 61.
stavka 3. alineje 7. i članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik
Grada Požege, dana 20. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Nogometnom klubu Požega
I.
Nogometnom klubu Požega dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kn (slovima:
desettisućakuna) za obilježavanje 50 godina postojanja i djelovanja kluba.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0523, konto 38115 - Tekuće donacije sportskim
društvima – ostale sportske priredbe, Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
23/12.), a na žiro-račun Požeškog športskog saveza, broj: 2386002-1120016519.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada Požege u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 23

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-01/13-01/01
URBROJ: 2177/01-04/01-13-3
Požega, 21. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 59. stavka 3. alineje 4. i članka 111. Statuta Grada Požege
(Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 21. veljače 2013. godine,
donosi
ODLUKU
o davanju na korištenje poslovnog prostora
I.
Ovom Odlukom Grad Požega daje Obiteljskom centru Požeško-slavonske županije na korištenje poslovni
prostor u Požegi, u Ulici Matije Gupca 6, u zgradi u dvorištu, kako slijedi:
PRIZEMLJE
KAT
PROSTORIJA
POVRŠINA /m2
PROSTORIJA
POVRŠINA /m2
ured br. 1.
12,72
ured br. 1.
10,32
ured br. 2.
15,29
ured br. 2.
12,40
ured br. 3
17,50
ured br. 3
29,26
kuhinja
8,85
arhiva
4,51
WC
2,63
WC
3,20
WC ( vanjski)
2,20
hodnik (vanjski)
3,16
hodnik
16,02
natkriveno stubište
9,19
UKUPNO:
66,86
Ukupno:
80,38
SVEUKUPNO:
147,24 m2.
Poslovni prostor opisan u stavku 1. ove točke daje se na korištenje na neodređeno vrijeme, bez naknade, za
potrebe Obiteljskog centra Požeško-slavonske županije, počev od 01. ožujka 2013. godine.
II.
Na temelju ove Odluke, Grad Požega i Obiteljski centar Požeško-slavonske županije zaključit će se Sporazum
kojim će urediti međusobna prava i obveze u svezi korištenja poslovnog prostora opisanog u točki I. stavku 1. ove
Odluke.
III.
Upravni odjel za samoupravu Grada Požege zadužen je za izvršenje ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 24

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/106
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 21. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i
članka 59. stavak 3. alineje 7. i članka 111. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana, 21. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori
Požeško-slavonske županije
I.
Grad Požega prihvaća pokroviteljstvo nad 8. Kupom ugostitelja „Sv. Grgur 2013.“, koji će se održati u Požegi
dana, 15. ožujka 2013. godine, te Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije odobrava financijsku potporu u iznosu
od 15.000,00 kn (slovima: petnaesttisućakuna) za organizaciju istog.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0234, konto 38119 Ostale tekuće donacije-ostale kulturne
priredbe i događanja, Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12.), a uplatit
će se na žiro-račun, broj: 2360000-1102181308.
III.
Korisnik iz točke I. ovog Zaključka obvezuje se Gradu dostaviti Izvješće o namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko izvješće sa
preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovog
Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u
2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovog Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/105
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 22. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i
članka 59. stavak 3. alineje 7. i članka 111. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana, 22. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije
I.
Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije odobrava se
financijska potpora u iznosu od 5.000,00 kn (slovima: pettisućakuna) za organiziranje humanitarne pomoći socijalno
ugroženim članovima Udruge.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0534, konto 38119 - Tekuće donacije Pomoć
invalidima i hendikepiranim osobama, Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
23/12.), na žiro-račun, broj: 2340009-1410039212.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/14
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 25. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka 115. Statuta Grada Požege
(Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 25. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
I.
Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega odobrava se financijska potpora u iznosu od 15.000,00 kn
(slovima: petnaesttisućakuna) za tiskanje knjige o stanju antifašističke spomeničke baštine Požeške kotline.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R1115 konto 38114 - Tekuće donacije udrugama
građana i političkim strankama Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12.),
na žiro-račun, broj: 2386002-1130011438.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/108
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 25. veljače 2013.
Na temelju članka 44. i 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj:
33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i
članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana, 25.
veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
I.
Požeškom športskom savezu iz Požege dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 11.200,00 kn
(slovima:jedanaesttisućadvjestokuna) stipendija vrhunskim športašima za mjesece siječanj i veljaču 2013. godine, i to za:
Antonia Furića, vrhunskog športaša I. kategorije u body buildingu iznos od 3.200,00 kn, Zoranu Špoleru, vrhunskom
športašu I. kategorije u streljaštvu iznos od 3.200,00 kn, Mateju Jarošu, vrhunskom športašu I. kategorije u motociklizmu
iznos od 3.200,00 kn i Tei Scania Đakić, vrhunskom športašu III. kategorije u kick-boxingu iznos od 1.600,00 kn.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R1027, konto 38115 - Tekuće donacije športskim
društvima – stipendije vrhunskim športašima Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege,
broj: 23/12.), na žiro-račun Požeškog športskog saveza, broj: 2386002-1120016519.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.

V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 28

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/99
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 25. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i
članka 61. stavak 3. alineje 7. i članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 03/13.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana, 25. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
I.
Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“ iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.500,00 kn
(slovima: tisućupetstokuna) za izradu jednog kompleta odore za člana Povijesne postrojbe „Trenkovi panduri“.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R1112, konto 38119 - Ostale tekuće donacije Proračuna
Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12.), na žiro-račun, broj: 2402006-1100516358.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/98
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 25. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i
članka 61. stavak 3. alineje 7. i članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana, 25. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
I.
Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“ iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.000,00 kn
(slovima: tritisućekuna) za izradu etikete i punjenje pandurskog vina povodom obilježavanja Dana Grada Požege 2013.
godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R1112, konto 38119 - Ostale tekuće donacije Proračuna
Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12.), na žiro-račun broj: 2402006-1100516358.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/107
URBROJ: 2177/01-04/15-13-4
Požega, 25. veljače 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i
članka 61. stavak 3. alineje 7. i članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana, 25. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
I.
Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“ iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.570,00 kn
(slovima: tisućupetstosedamdesetkuna) za kupnju nove opreme (mikrofon, stalak za mikrofon, te kablove) za Centar
mladih (Ledaru).
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R1112, konto 38119 - Ostale tekuće donacije Proračuna
Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12.), na žiro-račun, broj: 2402006-1100516358.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke, opis provedbe i financijsko
izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset) dana po završetku izvršenja programa.
Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz
Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.

Broj 4/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 131-01/13-01/05
URBROJ: 2177/01-04/01-13-3
Požega, 25. veljače 2013.
Na osnovu članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj: 86/08. i 61/11.), te članka 61. stavka 3. alineje 33. i članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine
Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 25. veljače 2013. godine, donosi
PRAVILNIK
o stručnom osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
I.

OPĆE ODEDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u okviru državnih
mjera aktivne politike zapošljavanja u upravnim tijelima Grada Požege.
Članak 2.
U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
Stručno osposobljavanje rad za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u nastavku teksta: stručno osposobljavanje)
znači sklapanje pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u nastavku teksta:
ugovor) u okviru državnih mjera aktivne politike u zapošljavanju.
Godišnji plan i program stručnog osposobljavanja za rad je plan i program kojim se određuje broj osoba s
kojima se će biti potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u nastavku teksta:
polaznici stručnog osposobljavanja), upravna tijela, te radna mjesta za koja je će sklopiti ugovor.
Tijelo rasporeda je upravno tijelo u kojem se obavlja stručno osposobljavanje.
Stručno tijelo je upravno tijelo koje obavlja stručne, administrativne i druge poslove vezane uz stručno
osposobljavanje.
Članak 3.
Polaznici stručnog osposobljavanja mogu dio stručnog osposobljavanja obaviti izvan tijela rasporeda, u
drugome upravnom tijelu ili pravnoj osobi korisniku proračunskih sredstava Grada Požege, u dogovoru pročelnika tijela
rasporeda s pročelnikom drugoga upravnog tijela, odnosno ovlaštenom osobom pravne osobe.
Članak 4.
O stručnom osposobljavanju sklapa se pisani ugovor. U ime Grada Požege ugovor potpisuje Gradonačelnik
Grada Požege (u nastavku teksta: Gradonačelnik).
Članak 5.
Polaznici stručnog osposobljavanja obavljaju poslove određene ugovorom o stručnom osposobljavanju, u skladu
s propisima, pravilima struke, uputama Gradonačelnika i pročelnika tijela rasporeda ili službenika kojeg pročelnik za to
ovlasti.
Članak 6.
Stručno tijelo vodi evidenciju stručnog osposobljavanja, koja sadrži sljedeće podatke:
- ime i prezime polaznika stručnog osposobljavanja
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- tijelo rasporeda i eventualna druga mjesta stručnog osposobljavanja
- razdoblje, te
- poslove stručnog osposobljavanja
Polazniku stručnog osposobljavanja izdaje se potvrda o obavljenom stručnom osposobljavanju. Potvrdu
potpisuje pročelnik tijela rasporeda.
Na zahtjev polaznika stručnog osposobljavanja, pročelnik tijela rasporeda dužan mu je najkasnije u roku od
petnaest (15) dana izdati pisanu radnu karakteristiku o kvaliteti stručnog osposobljavanja.
Potvrda i radna karakteristika prilažu se evidenciji iz stavka 1. ovoga članka.
II.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Članak 7.
Stručno tijelo za stručno osposobljavanje je upravno tijelo u čijem su djelokrugu službenički odnosi.
Članak 8.
Stručno tijelo:
- od pročelnika upravnih tijela prikuplja podatke o potrebama stručnog osposobljavanja
- u okviru pripreme proračuna, Gradonačelniku predlaže godišnji plan i program, koji Gradonačelnik donosi u
roku od trideset (30) dana od donošenja proračuna za godinu na koju se plan i program odnosi,
- obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz postupak javnog poziva iz članka 10. ovog Pravilnika,
- prati i osigurava provedbu godišnjeg plana te, prema potrebi, tijekom godine Gradonačelniku predlaže izmjene
i dopune godišnjeg plana,
- obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom.
Članak 9.

Prilikom iskazivanja potreba za stručnim osposobljavanjem iz članka 8. stavka 1. alineje 1. ovoga Pravilnika,
pročelnici upravnih tijela u obzir će uzeti prioritetne potrebe službe te prostorne i tehničke mogućnosti za stručno
osposobljavanje.
Članak 10.
Polaznici stručnog osposobljavanja primaju se u skladu s godišnjim planom i programom Grada Požege, na
temelju javnog poziva koji se objavljuje na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Požege.
Javni poziv mora biti otvoren najmanje osam (8) dana.
Odabir između kandidata koji se pravovremeno i potpunim prijavama odazovu na javni poziv te ispunjavaju
uvjete naznačene u pozivu obavlja pročelnik tijela rasporeda. Pročelnik nije dužan obaviti odabir.
U roku od trideset (30) dana od isteka roka javnog poziva pročelnik dostavlja odluku o odabiru Gradonačelniku,
te svim kandidatima dostavlja pisanu obavijest o tome koji je kandidat primljen, odnosno obavijest da odabir nije
obavljen.
Gradonačelnik može odlučiti da se u skladu s godišnjim planom i programom primi bez prethodne objave javnog
poziva, u slučaju:
- ako se na javni poziv za radno mjesto nije prijavio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjet iz javnog poziva
ili
- kada je potrebno žurno postupanje, a kako bi Grad Požega prijam polaznika stručnog osposobljavanja
ostvario poticaje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugog subjekta.
Članak 11.
Na prijam polaznika stručnog osposobljavanja ne primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11. - u nastavku teksta: Zakon) o
postupku prijma u službu.
Pročelnici upravnih tijela odlučuju hoće li za nekog polaznika stručnog osposobljavanja biti proveden neki oblik
provjere znanja i sposobnosti, a o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
Članak 12.
Kao polaznik stručnog osposobljavanja ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u
službu, propisane Zakonom.
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Članak 13.
Stručno osposobljavanje ne može trajati duže od trajanja vježbeničkog staža propisanog Zakonom o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Nakon isteka roka stručnog osposobljavanja, Grad Požega nije u obvezi zaposliti polaznike stručnog
osposobljavanja.

III.

ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Zdravko Ronko, v.r.
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